
DEH-X6600DAB
CD, USB, DAB+ CYFROWE RADIO, FM RDS, MIXTRAX, PODŚWIETLENIE RGB

EAN 4988028217074
następca modelu: DEH-X6500DAB

Kluczowe cechy
• Wbudowany tuner Cyfrowego Radia DAB+ z funkcją Time Shift

• Przednie wejście USB (podświetlane) oraz AUX

• Kompatybilny z Android Media* przez USB

• WMA/WAV/MP3 z CD-R/-RW i USB

• 5-pasmowy graficzny korektor dźwięku

• MOSFET 50W x 4 Max

• 2 x RCA Pre-out (przód + tył lub subwoofer)

• System poprawy dźwięku skompresowanego Advanced Sound Retriever (ASR)

• Sterowanie i odtwarzanie z iPod/iPhone przez USB

• MIXTRAX EZ - Funkcja mixowania muzyki non-stop club-style mix z możliwością wyświetlania
kolorowych efektów iluminacyjnych

• Strefowa zmiana kolorystyki podświetlenia RGB

• Wyjście na opcjonalny interfejs fabrycznego sterowania z kierownicy

• Podłączenie dla opcjonalnej pasywnej lub aktywnej anteny DAB

Wybór koloru podświetlenia

Z funkcją personalizacji kolorystycznej możesz wybrać kolor podświetlenia wyświetlacza i przycisków w zależności od koloru podświetlenia deski
rozdzielczej lub po prostu własnych preferencji. Do wyboru masz wszystkie kolory z palety RGB. Kolorystykę możesz zmieniać niezależnie dla
dwóch stref panelu radioodtwarzacza.
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DANE TECHNICZNE
DEH-X6600DAB

Ogólne
• Nowy wyświetlacz o szerokim kącie widzenia VA LCD (1,5

linii / 13 + 4 znaki)

• Strefowa zmiana kolorystyki podświetlenia RGB

• Zdejmowany panel

• Sterowanie i odtwarzanie z iPod/iPhone przez USB

• Kompatybilny z Android Media* przez USB

• MIXTRAX EZ - Funkcja mixowania muzyki non-stop
clubstyle mix z możliwością wyświetlania kolorowych
efektów iluminacyjnych

• * kompatybilne telefony z Android w wersji 4.0 lub wyższej
(możliwe niekompatybilne wyjątki). Dla Android V2.3,
proszę zainstalować aplikację Pioneer Connect App.
Wymagana zgodność z "USB mass storage class"

Tuner
• Tuner D4Q RDS FM/AM

• 24 komórki pamięci

• iTunes Tagging na FM

• DAB+ Digital Radio - Wbudowany tuner radia cyfrowego DAB
+

• Funkcja Time Shift (przesunięcie w czasie) i Live Pause
(pauza na żywo) dla cyfrowego radia DAB+ Digital Radio

• Opcjonalna pasywna lub aktywna antena DAB

Odtwarzane pliki
• MP3/WMA/WAV z CD-R/-RW/USB

Podłączenia
• Podświetlane przednie wejście USB z obsługą iPod/iPhone

• Przednie wejście Aux-in

• Wejście na interfejs fabrycznego sterowania z kierownicy

• 2 x RCA Pre-out (przód + tył lub subwoofer)

• Wyciszenie telefonu

• Wbudowany DAB

Audio
• MOSFET 50W x 4 Max

• System poprawy dźwięku skompresowanego Advanced
Sound Retriever (ASR)

• 5-pasmowy graficzny korektor dźwięku

• Regulacja poziomu źródła SLA (Source Level Adjuster)

• Filtry Low Pass Filter / High Pass Filter

• Bezpośrednie strowanie subwooferem

• MIXTRAX EZ - Funkcja mixowania muzyki non-stop
clubstyle mix

Akcesoria
• Etui na panel (w zestawie)

• Opcjonalna aktywna antena DAB: CA-AN-DAB.001

Dodatkowe informacje: www.pioneer.pl ; www.pioneer.eu

Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Pioneer i logo Pioneer są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Pioneer Corporation. iPod jest znakiem towarowym
firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. iPhone jest znakiem towarowym firmy

Apple Inc. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc i każde ich użycie przez firmę Pioneer odbywa się na licencji. Zdjęcia są tylko dla
celów poglądowych.
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